
RUMUNSKO – situace s ohledem na COVID-19 

Pracovní skupina zřízená na vládní úrovni ze zástupců všech institucí odpovědných za rumunské 

hospodářství schválila první plán ekonomických opatření (pouze opatření týkající se průmyslu a sociální 

opatření uvedena níže): 

- Vláda bude financovat režim státní podpory ve výši 300 milionů lei (přibližně 62 milionů EUR) na 

podporu národních strategických společností CFR (železnice) a TAROM (letecká společnost). 

- Osvobození od placení příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní péči po dobu 3 měsíců pro 

zaměstnance společností působících v oblasti cestovního ruchu, dopravy a zábavy. (Jako vedlejší 

poznámku si možná pamatujete, že v Rumunsku platí tyto příspěvky zaměstnanci, a nikoli 

zaměstnavatelé. Tato změna byla zavedena přibližně před 2 lety.) 

- Pro osoby v izolaci / karanténě bude zajištěna platba faktur a pozastavení plateb po dobu 3 měsíců 

jejich měsíčních splátek půjček bankám. Rovněž rozpočty radnic budou doplněny převody ze 

státního rozpočtu, aby byl zajištěn minimální koš potravin pro ty, kteří jsou doma izolováni. 

- V případě, že epidemie coronaviru dosáhne třetí fáze (přes 2000 potvrzených případů), bude platba 

měsíčních splátek bankovních úvěrů pro celou populaci pozastavena na 3 měsíce. 

- Zaměstnanci malých a středních podniků v odvětvích silně postižených negativním dopadem krize 

koronaviru budou osvobozeni od placení příspěvků a daně z příjmu. 

 
Doporučení ministerstva zdravotnictví, práce a sociální ochrany 
V souvislosti s epidemiologickou situací v zemi a výskytem rizika onemocnění COVID-19 přichází 
Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální ochrany s doporučeními pro zaměstnavatele a zaměstnance: 

1. Posouzení možnosti práce z domova; 
2. Zavedení individualizovaných pracovních programů s písemným souhlasem zaměstnance s 

flexibilním režimem pracovní doby; 
3. Zavedení práce na částečný úvazek se souhlasem obou stran. Zaměstnanci budou odměňováni 

úměrně k odpracovanému času nebo podle objemu vykonané práce; 
4. V případě, že je třeba zastavit práci / výrobu, s výjimkou případu technické nezaměstnanosti, je 

odměna stanovena nejméně na 2/3 základního platu za stanovenou časovou jednotku, ne však 
méně, než představuje minimální mzda; 

5. V případě dočasné nemožnosti pokračovat ve výrobní činnosti jednotkou nebo jejím vnitřním 
členěním z objektivních ekonomických důvodů může zaměstnavatel oznámit technickou 
nezaměstnanost s výplatou příspěvku, který nesmí být nižší než 50 % základního platu; 

6. Garantování roční dovolené zaměstnancům (na základě písemné žádosti), včetně nevyužit roční 
dovolené, s výplatou příspěvku na dovolenou; 

7. Garantování neplaceného volna zaměstnancům (na základě písemné žádosti zaměstnance a se 
souhlasem zaměstnavatele). 

 
Zdroje: 
Ministerstvo zdraví, práce a sociální ochrany: 
https://msmps.gov.md/ro/content/recomandarile-ministerului-sanatatii-muncii-si-protectieisociale- 
vederea-asigurarii 
 
Adevarul Financiar (noviny): https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/indicatorimacro/ 
planul-de-noua-masuri-economice-aprobat-de-guvern-pentru-sprijinul-companiilor-siangajatilor/ 


